
66

Heschrijving van twee nieuM^e soorten van

PTRALIDEN
EN AANTEEKENINGOVER

Hydrocampa Riyiilaris Moore.

DOOR

P. C. T. STELLEN.

In het voorgaande jaar ontving ik van wijlen den heer E. L.

Ragonot te Parijs, die op zoo uitstekende wijze eene Monographie

van de Phyciden^ eene subfamilie der Pyralidina was begonnen en

nil helaas ! aan de wetenschap is ontvallen , een aantal Pyraliden

ter bestemming en revisie. Hieronder bevonden zich verscheidene

onbeschreven soorten, die ik den heer Ragonot aanduidde, in de

verwachting dat hij voor de bekendmaking dezer soorten , voor zoo

ver zij in mijne collectie niet vei'tegenwoordigd waren, zorg zoude

kunnen dragen. Tot mijn leedwezen is, door het afsterven van den

franschen Lepidopteroloog , die verwachting niet vervuld Onlangs

echter weder twee soorten van Pyraliden , die tot de aangeduide

nieuwe behooren, onder de oogen krijgende, meen ik wel te doen,

die hier nu te publiceeren. Ik ben namelijk geen vriend van soorten

«in litteris ». Voorloopig bepaal ik mij tot eene beschrijving; voor

eene afbeelding hoop ik later te zorgen. De eerste dier soorten is

eene Botys , die ik den naam geef van :

Erratalis m.

Van deze soort , waarvan ik thans zes mannen van 29 —32 mm.

vlugt voor mij heb, ontving ik er drie van den heer Ragonot,

onder den naam V'deUiiialis KoUar. Dat deze determinatie verkeerd
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was, Zig ik dadelijk. KoUar's diagnose in von Hügel's Kaschmir

p. 492 luidt: Alis concoloribus flavis; posticis basi fusco nebulosis,

margine flavescentibus ; subtus omnibus fuscescentibus , extus dilu-

tioribus en in de beschrijving zegt hij : « Man bemerkt auf der

Oberseite dieser Flügel weder Linien noch Flecken , sondern die

gelbe Farbe ist ziemlich ununterbrochen über die ganze Fläche

verbreitet. Bei den Hinterflügeln erscheint van der Wurzel bis über

die Mitte eine dreieckige Stelle dunkelbraun unterlaufen; gegen den

Aussenrand sind sie blasgelb ». Ik ken deze FitelUnalis, waarvan

Kollar slechts één exemplaar (sekse niet vermeld) uit het Himalaya-

gebergte had, niet in natura. Lederer zag de soort in het Keizerlijk

Museum te Weenen; hij nam haar in zijn genus Botys op , zonder

nadere bespreking. De naam is, volgens de beschrijving oordee-

lende, zeker goed gekozen.

VUelUnalis Ragonot i. litt, nu heeft op de geheele bovenzijde

eene dof lichtgrijze grondkleur, herinnerende aan die van Bofi/s

AblactaUs Walk. (Mnrlualis Pagenst.) » die in Zuid-Afrika, Indie,

op Ceylon, Java en Amboina is waargenomen en aan Bot. Auso-

nialls Snell. van Sikkim. De tint van het grijs is echter onzuiverder,

bijna zooals bij de europesche Ter realis , echter geheel zonder glans.

Men ziet op de voorvleugels twee zeer flaauwe
,

gewoon gevormde,

iets donkerder dan de grond gekleurde dwarslijnen, (de eerste schuin

en ongebogen) een zwart
,

gebogen streepje op de dwarsader en

nog eene donkere stip daarvoor, op drie vierden der middencel.

Vóór de donkerder dan de grond gekleurde franjelijn loopt nog

eene dergelijke en de franje is grijs , als de vleugel. De onderzijde

is grijswit, in cel 1 der voorvleugels bijna wit, op de achter-

vleugels lichter dan op het voorste paar , vooral tegen den binnen-

rand. Men ziet flaauwer donkere middenstreepjes en sporen eener

donkere booglijn.

De lipvoelers zijn anderhalfmaal zoo lang als de kop , spits, [)lat,

snuitvormig, voorts tweekleurig, namelijk graauwbruin, onderaan

helderwit. Het achterlijf is ruim anderhalfmaal zoo lang als de

achtervleugels, dun, spits, op den rug grijs, op den buik bijna

wit, als de borst. Pooten lang, dun, alle scheenen onverdikl.
,

ge-
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woon gespoord (middensporen der aclilerpooten op twee vijfden)
,

de buitensporen korter. Voorscheenen half wit en zwartgrijs, de

andere buitenwaarts grijs , de lange dunne tarsen allen wit. Sprieten

geheel draad vormig, naakt, bijna drie vierden zoo lang als de voor-

vleugels. Punt der voorvleugels duidelijk , ook de staarthoek der

achtervleugels wier achterrand llaauw gebogen is.

De tweede soort meen ik, ondanks eenige kleine afwijkingen,

tot het genus Pygospila te moeten brengen. Ik noem haar :

Evanidalis m.
;

Een ^ van 42 mm. vlugt.

In haar geheele voorkomen lierinnert deze nieuwe soort zeer sterk

aan 'Pygospila Tyres Gram., III p. 124 pi. 263 C. —Lederer,

Beitrag zur Kenntniss der Pyraliden p. 113 {Tyresalis Guen. Delt.

et Pyr. p. 312). Grootte, kleur en teekening hebben veel over-

eenkomstigs, de bovenzijde van het lijf en die der vleugels zijn

ook donker paars met eenigen kopergloed, de teekening van het

ligchaam bestaat uit witte lijnen, die der vleugels uit witte, iets

paars getinte vlekken en stippen, bijna geheel als bij Tyres, maar

de vlekken zijn allen kleiner, ten deele minder scherp, als met

eene neiging tot verdwijnen , wat ook met sommigen het geval is.

Zoo ontbreken bij Evanidalis de drie witte vlekjes voor den achter-

rand' der voorvleugels in de cellen 2—4, vervolgens de stip onder

de groote langwerpig vierkante vlek op de helft van celli; op de

achtervleugels mist men de drie witte streepjes aan den wortel der

cellen 2—4 en tusschen het witte streepje aan den wortel en het

vlekje, op drie vierden van cel id en den binnenrand ziet men

slechts een paar zeer flaauwe, witachtige vegen. De onderzijde is

voorts grijzer dan bij Tyres en de, even als daar, aan de boven-

zijde vrij wel gelijke paarswitte teekening, komt slechts zeer flaauw

uit.

Wat echter belet om deze verschillen slechts als eene variëteit

van Tyres te beschouwen , is het volgende : De draadvormige sprieten

zijn de helft dikker dan bij Tyres en ook langer ; zij reiken tot

vier vijfden van den voorrand des voorvleugels , dââr tot drievierden.

Het achterlijf is langer, even lang als bij Loniotroj)a Costijlexalis



BESCUEIJVING VAN TAVEE NIEUWE SOORTENVAN PTRALIDEN. G9

Guen., op twee derden dunner dan bij 'iyies terwijl het laatste

derde weder knodsvormig verdikt wordt : het is dus geheel anders

gevormd. Op de onderzijde der achtervleugels ziet men een lang,

smal schubbenkammetje op het wortelderde van ader 4, dat bij

Tyres ontbreekt en de aderen 7 en 8 , die Tyres tot een derde

vereenigd zijn en verder regelmatig uiteenwijkend verloopen
,

raken elkander bij Evanidalis slechts op één punt (1| millim. van

den oorsprong van ader 7) en loopen verder iets gebogen , ongeveer

evenwijdig. Op de beschreven plek , ook nog in de middencel en

in cel 8 , is bovendien de beschubbing dik , viltachtig en maakt het

aderbeloop onduidelijk. Dit zijn vijf punten welke niet alleen on-

twijfelbaar een specifiek verschil aanwijzen , maar zelfs streng ge-

nomen, bij den huidigen toestand van de systematiek der Pyralidina,

op generiek verschil duiden. De vorming van een nieuw genus

schijnt mij echter toe, niet streng vereischt te worden. Misschien

is er in de midden- en achterpooten tusschen de beide soorten ook

nog verschil, maar deze ontbreken bij' het voor mij staande exem-

plaar. In de voorpooten , de palpen en het aderstelsel der voor-

vleugels zie ik geene afwijkingen van Tyres.

Misscliien is Evanidalis dezelfde als Pyg. Tyres var. Cuprealls

Swinhoe, Trans. Ent. Soc, of London 1892 p. 19 pi. 1 fig. 4, maar

daar de beschrijving geen enkele der hoofdverschilpunten aanroert

en de afbeelding zeer slecht is uitgevallen, blijft het citaat twijfel-

achtig. Intusschen zoude de soort toch een geheel nieuwen specifieken

naam moeten ontvangen, zooals steeds in dergelijke gevallen.

Indie: Nepaul. Collectie van den heer J, Piöber te Dresden.

Cymoriza Rivularis Moore, New Ind. Lep. III p. '210 pi. VII fig. 8 ($).

Op pag. 156 van deel 38 van dit Tijdschrift, heb ik bovenver-

meld citaat als een synonym bij mijne lïydrocavipa ExsolvaUs ge-

voegd. Het is mij onlangs gebleken , dat ik dwaalde door zoo te

doen en daarom haast ik mij , mijne feil te herstellen.

Ik heb namelijk een man van liivularis uit de collectie van den

heer J. Röber te Dresden voor mij, waaraan ik, bij vergelijking

met ExsolvaÜs , in het bijzonder met dezelfde sekse, de volgende

verschilpunten opmerk
,

die stellig specifiek onderscheid aanduiden,
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vooral daar zij ook, naar Moore's afbeelding, die een wijfje voor-

stelt, bij de andere sekse voorkomen. In de eerste plaats is de

acliterrand der voor- en acbtervleugels niet hoekig, maar gelijkmatig

afgerond , nog meer dan bij de europesche Hydrocampa Nymphaeata.

Vervolgens heeft de tweede dwarslijn der voorvleugels op ader 1

geen langen tand , zooals bij ExsolvaUs , maar zij loopt , vrij nabij

de eerste, evenwijdig daarmede en is flaauw gegolfd. De witte

stralen (soms slechts ééne) , tusschen de tweede dwarlijn en den

achterrand, bij ExsolvaUs aanwezig, ontbreken bij Bivularis. Op

de achtervleugels heeft de tweede dwarslijn geen korteren of längeren

tand in de rigting van den achterrand maar maakt zij van ader

2—4 eene stompe, ronde bogt. Eindelijk heeft de man van

ExsolvaUs aan de inplanting der achterpooten , twee vrij lange

zwarte pluimpjes die bij lüvularis mas. ontbreken. Deze opgaven

zullen voldoende zijn tot onderscheid der beide soorten.

Grootte en kleuren (schorsbruin en wit) , zijn bij beide dezelfde

en Eivularis is nog eene zuiverder Hydrocampa Led. dan ExsolvaUs.

Het frissche en gave exemplaar van den heer Röber is uit Nepaul

(Indie),


